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Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

Met deze maand:
1 Overlast, gesprekken, hulp en … gemeenteraadsverkiezingen
2 Nieuws van de Stichting Vrienden van Zuidbroek
3 Werkloosheid bij 50 plussers

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via
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1 Overlast, gesprekken, hulp en … gemeenteraadsverkiezingen
Als Wijkraad krijgen we regelmatig vragen en reacties van
bewoners. De bouwwerkzaamheden bij ’t Podium, wateroverlast in
kruipruimtes in Zuidbroek en hoe bewoners elkaar helpen na de
stormschade. Bij de nieuwsberichten op onze website vermelden
we regelmatig actuele ontwikkelingen in de wijk.

Als wijkraad hebben we geen mandaat, maar de raadsleden in de
gemeenteraad hebben dat wel. Dat mandaat krijgen ze van u! Op
21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en kunt u weer
uw stem uitbrengen op de partij die naar uw overtuiging het beste
voor Apeldoorn heeft gezorgd en/of zal zorgen.
Op 21 februari wordt om 19:30 in Don Bosco in Zevenhuizen een
verkiezingsdebat georganiseerd. Daar kunt u raadsleden van de
verschillende politieke partijen spreken. We zien uit naar een
levendig en respectvol debat. Graag tot dan.
Ron Rietjens
Secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
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2 Nieuws van de Stichting Vrienden van Zuidbroek
Deze stichting organiseerde de afgelopen jaren verschillende
wijkgebonden, culturele en sportieve activiteiten in het Park
Zuidbroek. Weet u het nog? De picknickconcerten, het kerstevent
en de obstaclerun. Om de natuur alle ruimte te geven is er een
ijsvogelwand en een oeverzwaluwwand gerealiseerd. Ook zijn er
akkers en velden met bijzondere begroeiing.

Wilt u meehelpen om ervoor te zorgen dat dit alles mogelijk blijft?
Word dan ook begunstiger. Dat kan door je aan te melden via de
website http://www.parkzuidbroek.nl
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3 Werkloosheid bij 50 plussers
Nu de economie aantrekt en werkgevers weer op zoek zijn naar
capabele mensen, zijn er ook kansen voor werkzoekende 50
plussers. Dat is de kern van de boodschap die John de Wolf op 21
februari om 14:00 uur komt brengen in het stadhuis van Apeldoorn.

John was van 1990 tot 1994 bekend als “het beest van Rotterdam”
en domineerde de eredivisie voetbal als verdediger bij Feyenoord.
Net als al zijn fans is hij nu de 50 gepasseerd en weet hij als geen
ander dat je als oudere werkzoekende moet volhouden.
Na eerst voor de overheid te hebben gewerkt gaat hij nu verder in
deze rol voor de ANBO. Iedereen die meer wil weten over
volhouden en positief blijven kan hier inspiratie opdoen en
concrete tips krijgen hoe je weer mee kunt doen. Want dat willen
we tenslotte allemaal.

